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Tema: Peticija Nr. 0719/2012 dėl galimų kliūčių jo santuokai su Tailando piliete, 
kurią pateikė Suomijos pilietis Veikko Turkki

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja dėl to, kad Suomijos ambasada Bankoke atsisakė leisti jo 
sužadėtinei tailandietei atvykti į Suomiją, kad jie galėtų susituokti. Jis teigia, kad vesti norimą 
asmenį yra jo pagrindinė teisė, ir nurodo, kad Europos ombudsmenas atmetė jo prašymą ištirti 
šį atvejį. Todėl jis prašo Europos Parlamento padėti ir užtikrinti, kad Europos ombudsmenas 
išnagrinėtų jo klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 2 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Peticijos pateikėjas, Suomijos pilietis, prieštarauja dėl to, kad Suomijos ambasada Bankoke 
atsisakė leisti jo sužadėtinei tailandietei atvykti į Suomiją, kad jie galėtų susituokti. Anot 
peticijos pateikėjo, Suomijos ambasada Bankoke atsisakė išduoti jo sužadėtinei tailandietei 
vizą, nes atvykimo į šalį tikslas nebuvo aiškiai nurodytas. Jis tvirtina, kad vesti norimą asmenį 
yra jo pagrindinė teisė. Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad Suomijos parlamento 
ombudsmenas atmetė jo prašymą išnagrinėti šį klausimą.

Tai, kokie teisės aktai šiuo atveju taikytini, priklausytų nuo konkrečios poros tikslo.

Jeigu būtų planuojama, kad peticijos pateikėjo sužadėtinė atvyks į Suomiją trumpam 
(ilgiausiai 90 dienų per 180 dienų), kad susituoktų su peticijos pateikėju ir tada kartu su juo 
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sugrįžtų į Tailandą gyventi arba išvyktų iš Suomijos ir apsigyventų kitoje valstybėje už 
Šengeno erdvės ribų, būtų taikomos Bendrijos vizų kodekse1 išdėstytos bendrosios taisyklės, 
pagal kurias išduodamos trumpalaikės Šengeno vizos.

Jeigu būtų planuojama, kad peticijos pateikėjo sužadėtinė atvyks į Suomiją susituokti ir tada 
ten apsigyvens kartu su peticijos pateikėju, Bendrijos vizų kodekso nuostatos nebūtų 
taikomos, nes jos susijusios tik su trumpalaikėmis vizomis. Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje 
taip pat nebūtų taikoma, nes ji apima tik tuos atvejus, kai ES pilietis naudojasi savo teise 
laisvai judėti, t. y. kai jis gyvena kitoje ES valstybėje narėje, nei ta, kurios pilietis jis yra, arba 
į ją vyksta. Netaikoma ir Direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą, nes ši teisinė 
priemonė yra susijusi su legaliai ES gyvenančių trečiųjų šalių piliečių teisėmis susijungti su 
šeimos nariais konkrečioje valstybėje narėje. Todėl šiuo atveju būtų taikomas tik Suomijos 
įstatymas dėl šeimos susijungimo.

Remiantis peticijos pateikėjo parengtu kvietimo laišku, pora ketino atvykti į Suomiją 89 
dienoms ir ten susituokti, o paskui grįžti į Tailandą ir vėliau kartu persikelti į Suomiją. Pirmos 
trumpalaikės 89 dienų viešnagės Suomijoje atžvilgiu iš esmės būtų taikomos Bendrijos vizų 
kodekso taisyklės.

Bendrąsias taisykles, pagal kurias išduodamos trumpalaikės Šengeno vizos, taiko ir 
asmeninius prašymus išduoti vizą vertina valstybių narių konsulinės įstaigos. Pagal Bendrijos 
vizų kodekse išdėstytas trumpalaikių Šengeno vizų išdavimo taisykles reikalaujama, kad 
prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys pateiktų atitinkamus patvirtinamuosius 
dokumentus, kad pagrįstų, jog įvykdė Šengeno sienų kodekse nustatytas atvykimo sąlygas ir 
suteiktų galimybę nustatyti, kokiu tikslu prašymo pateikėjas ketina palikti Šengeno valstybių 
narių teritoriją prieš baigiant galioti vizai, kurią prašoma išduoti. Šiuose patvirtinamuosiuose 
dokumentuose prašymą pateikiantis asmuo turėtų nurodyti kelionės tikslą, pateikti informaciją 
apie būstą, apie tai, kad turi pakankamai lėšų pragyventi viešėdamas ir grįžti į kilmės arba 
gyvenamąją šalį arba tranzitu į trečiąją šalį. Pagal Bendrijos vizų kodekso 32 straipsnio 1 
dalies b punktą turėtų būti atsisakyta išduoti vizą, jeigu konsulinės įstaigos darbuotojai turi 
pagrįstų abejonių dėl prašymą pateikusio asmens pateiktų patvirtinamųjų dokumentų tikrumo 
arba jų turinio teisingumo, šio asmens pareiškimų patikimumo arba tikslo palikti valstybių 
narių teritoriją prieš baigiant galioti vizai, kurią prašoma išduoti. 

Remiantis kartu su peticija pateiktais dokumentais, Suomijos ambasada pranešė, kad atsisakė 
išduoti vizą peticijos pateikėjo sužadėtinei remdamasi pirmiau minėtu Bendrijos vizų kodekso 
32 straipsnio 1 dalies b punktu. Remdamasi prašymo išduoti vizą formoje ir kvietimo laiške 
pateikta informacija (žr. pirmiau), ambasada nustatė, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo 
nepateikė pakankamo pagrindimo dėl planuojamos viešnagės tikslo ir sąlygų.

Išvados
Komisija neturi teisės kištis į konkrečiais atvejais valstybių narių konsulinių įstaigų priimtus
sprendimus, jeigu ES teisės nuostatos nebuvo pažeistos. Sprendžiant iš turimos informacijos, 
neatrodo, kad šiuo atveju toks pažeidimas būtų padarytas.“

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą.


